
Protokoll styrelsemöte
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Datum: 2021-06-03

Tid: 17.30 - 19.00

Plats: Digitalt möte

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Sanne Dahlström, Inger Svensson och Malin

Martinsson.

Suppleanter: Jonas Håkansson, Moa Rolfsdotter, Clemens Malmberg, Pernilla Andersson,

Iman Merzi

Anställda: Povel Andersson, Caroline Blomqvist.

Frånvarande ledamot: Dan Lennartsson(Pernilla Andersson ersätter)

Frånvarande suppleanter: Annie Gryth,

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Malin Martinsson

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 21-05-06 gicks igenom och godkändes.

§5. Personal och arbetsmiljö

● Personalmötet var ett bra möte där det diskuterats många viktiga delar.

● Vi är i fas med  vårt årshjul.

● Datum för möte med  sommargruppen ska bestämmas snarast.

§6 Timanställda hösten -21 uppdrag Sölvesborg/Olofström

● I dagsläget finns 38 st sökande till verksamheten i Sölvesborg och 2 grupper

planeras att starta i  Olofström.

● För att få igång verksamheten i Teatersmedjans anda och värdegrund är ett

förslag att timanställa personer till detta.  Det kommer att kosta ca 50.000 kr

inklusive reseersättning.

Beslut: Styrelsen beslutar att timanställa ca 200/timmar per år. Povel sköter

detta.
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§7.Ekonomi

● Den 30/4 -21 finns 1 034000 kr på banken, inklusive ett förskott på 81 000

från tillväxtverket för jan och feb.

§8. Peter Bäckström

● Peter har  skickat ett förslag som sträcker sig fram till hösten 2022. Som

innehåller olika kurser och som dramaturg till Mästerdetektiven. En bra

dialog förs.

§9. Sommarteater 2022

● En bra  dialog med produktionsgruppen förs där viktiga frågor tas upp såsom

budget, organisation, mentorskap och distansarbete mm.

§10 Kort info från verksamheten inför sommar och höst.

● Ledare till grupperna håller på att lösas inför hösten.

● Växtverk ska komma igång i höst.

● Pengar har sökts från Region Blekinge.

● 23 st är anmälda till Vuxenklubben.

● Uppdrag Kastellet kommer att  spridas gratis för att vi ska synas och locka fler

barn och ungdomar till vår verksamhet. Avsnitten kommer att släppas from 9

juli till den 24 juli. Avsnitten kommer även finnas på dvd.

● Även i år finns möjligheten att bemanna  spontanidrottsplatsen.

§11 Sekreterare och vice sekreterare under Dans sjukdom.

● Dan är allvarligt sjuk. Förslag är att Pernilla ersätter Dan under hans sjukdom.

Beslut: Pernilla är ersätter Dan under hans sjukdom och är sekreterare. Malin är

vice sekreterare.
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§ 12. Skaparverkstan

● Sanne presenterar ett förslag om att visa intresse för att få hyra

Skapaverkstan. Denna lokal skulle kunna användas för att kunna fixa rekvisita

och scenografi, för att få en helhet i vår verksamhet.

● Mötet enades om att vi ska arbeta för att få Skapaverkstans lokal som en del

av verksamheten.

● Caroline och Gunilla tar upp detta på ett husmöte. De presenterar en

genomtänkt plan för hur våra tankar går.

§ 13 Datum för kick off

● Kick off kommer att ske  söndagen den  22/8  kl 11.

§ 14 Övriga frågor

● Göra Teater Om till fritidssyssla? Det finns pågående samtal med

fritidsenheten angående detta.

● Vem tar hand om posten i sommar? Iman och Sanne kan ställa upp. De

checkar av med kansliet.

● Det finns fler nycklar nu för de som behöver.

● Styrelsens Tjechovpjäs - vart tog den vägen?  Planen är att den återupptas till

hösten.

§ 15 Punkter till nästa möte

● Arbetsmiljö

§ 16 Mötesdagar hösten

● Första torsdagen i varje månad, kl. 18.15 kommer styrelsemötena att vara.

Max tid för mötena är 2 timmar. Första mötet  är den 2 september.

● AU sker veckan innan styrelsemötet.

§ 17 Mötets avslutande

● Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Malin Martinsson

……………………………………. ……………………………………….
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